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Poslovni broj: Usoz-312/2013-51

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme
Vagner Popović, predsjednice vijeća, Mire Kovačić, Mirjane Čačić, Marine Kosović Marković i
mr.sc. Ivice Kujundžić, članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu D. M. iz Z.,
odlučujući o prigovoru na sudsku pristojbu, na sjednici dana 27. veljače 2015.
riješio je
Prigovor se odbija.
Obrazloženje
Rješenjem ovoga Suda, posl.broj Usoz-312/13-42 od 28. studenog 2014., ispravljenim
rješenjem posl.broj Usoz-312/13-48 od 21. siječnja 2015., podnositelju je određeno plaćanje sudske
pristojbe na zahtjev za ocjenu zakonitosti u iznosu od 2.000,00 kn i rješenje posl.br. Usoz-312/13-41
od 28. studenog 2014., kojim je zahtjev odbačen, u iznosu od 500,00 kn, odnosno u ukupnom
iznosu od 2.500,00 kn.
U pravovremenom izjavljenom prigovoru na rješenje o plaćanju sudske pristojbe podnositelj
se poziva na status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od 31. listopada 1991., te kao dokaz
prilaže tužbu podnesenu Upravnom sudu u Zagrebu, 17. listopada 2014. protiv rješenja Ministarstva
branitelja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-561-01/14-01/165, urbroj: 512M-020201-14-2 od 5.
rujna 2014. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Područnog odjela za poslove
obrane Zagreb, klasa: UP/I-561-01/14-01/675 od 13. lipnja 2014. kojim je odbačen zahtjev
podnositelja zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme od
31. listopada 1991. do neutvrđenog razdoblja u 1992. godini.
Prigovor nije osnovan.
Prema odredbi članka 5. stavak 1. Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj
74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12. i 157/13.) pristojbe u upravnom sporu plaćaju se samo ako
sud odbije ili odbaci tužbu.
Rješenjem Visokog upravnog suda od 28. studenog 2014. odbačen je zahtjev za ocjenu
zakonitosti rješenja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar
Rijeka, Ispostave – Odsjeka za katastar nekretnina Crikvenica od 2. listopada 2009., koji je

podnositelj podnio sukladno odredbi članka 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne
novine, broj 20/10. i 143/12.).
Nadalje, prema odredbi članka 16. stavak 1. točka 5. navedenog Zakona o sudskim
pristojbama od plaćanja pristojbi oslobođeni su invalidi Domovinskog rata, na temelju
odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status.
Kako podnositelj zahtjeva ne spada u kategoriju osoba iz navedene odredbe Zakona prema
kojoj su od plaćanja sudskih pristojbi oslobođeni invalidi Domovinskog rata koji svoj status
dokazuju odgovarajućom ispravom, to je Sud prigovor kao neosnovan odbio primjenom odredbe
članka 39a navedenog Zakona o sudskim pristojbama.
Također se podnositelju zahtjeva ukazuje da Sud nije u mogućnosti odlučivati o zahtjevu za
oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi s obzirom da je 1. siječnja 2014. stupio na snagu Zakon o
besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13.) koji je ured državne uprave odredio
mjerodavnim za odlučivanje o tim zahtjevima. Također, prema odredbi članka 32. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 157/13.) više nije
propisana mogućnost da upravni sud odlučuje o prijedlozima stranaka za oslobođenje od plaćanja
sudskih pristojbi.
U Zagrebu 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Arma Vagner Popović, v.r.

